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Taquarana do Povo

PROJETO DE LEI N° 024, DE 18 DE JUNHO DE 2013
ALTERA A ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DOS SERVIDORES – FPS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA, Estado de Alagoas, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso III, do art. 69, da Lei Orgânica do Município.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1° Fixa a alíquota de Contribuição Patronal ao Fundo de Previdência Social –
FPS, dos atuais 16,27% (dezesseis vírgula vinte e sete por cento), para 18,93%
(dezoito vírgula noventa e três por cento), objetivando a manutenção do equilíbrio
preconizado pela Legislação Federal que o rege.
Art. 2° As despesas decorrentes da autorização contida no art. 1º serão atendidas
através de crédito consignado na Lei Orçamentária do Município para o exercício
de 2013.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 01 de abril do ano vigente.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarana/AL, 18 de junho de 2013.

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal
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Taquarana/AL, 18 de junho de 2013.
MENSAGEM PMT/GP/Nº 024/2013
Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,
O Município de Taquarana tem seu Fundo de Previdência Próprio que, no decorrer
do tempo, tem, através de seus gestores e da dinâmica de seus servidores e suas
servidoras, buscado atender/adequar-se à legislação a qual está sujeito, bem como
estruturar-se e fortalecer-se a fim de assegurar o cumprimento de sua missão –
garantir os proventos aos(às) inativos e outros benefícios assegurados em Lei.
Somos obrigados a, anualmente, proceder Avaliação Atuarial para identificar se as
hipóteses adotadas e os parâmetros instituídos e praticados se consolidam e/ou se
há necessidade de proceder alterações.
Da Avaliação Atuarial concluída em junho de 2013, há a recomendação de alteração
de alíquota da contribuição patronal do ENTE PÚBLICO, dos atuais 16,27%
(dezesseis vírgula vinte e sete por cento), para 18,93% (dezoito vírgula noventa e
três por cento), objetivando a manutenção do equilíbrio preconizado pela Legislação
Federal que o rege.
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores,
Tendo em vista a necessidade de iniciarmos o novo mandato com referidos
indicadores devidamente ajustados/adequados, submetemos a esta Egrégia Casa,
através de seus(as) lídimos(as) representantes, a proposta acima exposta, através
do Projeto de Lei, o qual cremos poder ser o mesmo devidamente apreciado e
referenciado, a atender os interesses do Município e de seus(suas) servidores(as)
municipais – exercício democrático que Vossas Excelências tem cumprido com
eficiência e eficácia ímpares, neste início de mandato, dos quais agradecemos como
Chefe do Poder Executivo.

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal

